
רונית אשל
מנהלת אסטרטגיה ופיתוח עסקי

ייצור מתקדםזירת 

רשות החדשנות 
זירת ייצור מתקדם



הכלכלה הישראלית יציבה ערב המשבר

צמיחת התוצר הגולמי  שיעור •
הגבוה מזה עשור

,  תעסוקה מלאה, שוק עבודה חזק•
אבטלה  4%-כ

-בכנמוך העבודה פיריון... עדיין•
OECDמממוצע ה 20%



לראשונה מזה שנים צפויה צמיחה שלילית במשק



-רשות החדשנות 

הזרוע הממשלתית למיצוי הערך הכלכלי מהחדשנות בישראל

תשואה משמעותית למשק הישראלי-תקציב הרשות 

מכירותח "ש10

לחברה

מענק ח"ש1

מהרשות 

ח"מש160הוא כ 2020תקציב זירת ייצור מתקדם 



עידוד חדשנות במפעלים
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מספר בקשות (ת"מופ+מכינה)חברות שהגישו לראשונה  ₪  Mמענק מאושר 

גידול משמעותי בהגשות ובתקציב תכניות הרשות בכל הארץ

מרכז

2018-119

2019-129

2020-42

צפון

2018-70

2019-117

2020-80

ירושלים

2018-47

2019-61

2020-15

דרום

2018-42

2019-71

2020-30



עידוד צמיחה בתעשייה בראי החדשנות 

פ  "חדשנות ומו•

תהליכים המהווים חדשנות טכנולוגית עבור החברה/ פיתוח מוצרים •

צמיחת המשק•

תהליכים הצפויים לייצר צמיחה מהירה לחברה ולמשק הישראלי /פיתוח מוצרים, הזדמנויותמיקסום•

רציפות בעת משבר•

תהליכים המאפשרים המשך תפקוד התעשייה בעתיד ביציאה מהמשבר/פיתוח מוצרים•

אבטחת שרשרת אספקה בישראל•

בטכנולוגיה מתקדמת, תהליכים שיובילו לחיזוק היכולת לייצר מוצרים נדרשים בישראל/פיתוח מוצרים•



ת  "מופ
מספר  
תיקים  

תיקים  
שאושרו 

אחוזי מעבר 
מענק מאושר  

₪  מיליון 

1379368%63.8ת"מופכ "סה
קול קורא  

קורונה 
753445%17.7

81.5 21212760%כ"סה

חדשנות בזירת ייצור מתקדם

ח הוענקו במסגרת מסלולי הזירה"מיליון ש85: יולי-ינואר

פ "חברות אושרו והחלו תהליך מו53כ "סה: פ"מכינה למו



לקדםייצורמוטיתעשייהמפעליעידודהמטרה

טכנולוגיתחדשנותתהליכיולהטמיע

טכנולוגיבידולולייצרפריוןלשפרבמטרה

והעולמיהמקומיבשוקתחרותיליתרוןהמוביל

 /חדשמוצר

קייםמוצרפיתוח

תהליךשיפור

קייםמוצרותכונות

-קייםמפעל

חדשניותייצורשיטות

....מינוף, פריפריה, תעסוקה, יצוא: תשואה עודפת לחברה ולמשק



(:ס"פ הלמ"ע)סיווג ענפי התעשייה בחתך עצמה טכנולוגית 

.דפוס, נייר ומוצריו, עץ ומוצריו, עור, הלבשה, טקסטיל, טבק, משקאות, מזון: מסורתי

.ומוצריהמתכת,בנייןוחומריקרמיקה,פלסטיק,גומי,גולמינפטמוצרי:מסורתי-מעורב

,רכבכלי,חשמליוציודחשמלמכשירי,מכונותייצור,קוסמטיקה,כימיקלים:עילי-מעורב
.ואורתופדידנטלי,רפואיציוד,ספינות

.וחלליותטייסכליייצור,אופטימכשור,אלקטרונימכשור,מחשבים,תרופות:עילי

?  למי מיועדת התכנית
*חברה תעשייתית שעיקר פעילותה נובעת מייצור

לבדיקת השיוך לתכניתPre Rulingאנו מפעילים הליך 

  עובדים3-אך לא פחות מ, מכלל העובדים30%מספר עובדי הייצור הוא לכל הפחות.

עובדים25פ הוא לכל היותר "מספר עובדי המו.





לתכניות מחקר ופיתוח בתחומי  -ת"מופקול קורא במסלול 
הפולימרים ותמרוקים

12:00בשעה , 2020לאוגוסט 26פתוח להגשה עד לתאריך 

איגוד תעשיות מוצרי צריכה ובניה בהתאחדות התעשיינים מזמינים  בשיתוףזירת ייצור מתקדם בשיתוף 

פ וחדשנות  "להגיש בקשות לקבלת סיוע לתכניות מו, מפעלי ייצור המייצרים מוצרים תעשייתיים

טכנולוגית בתחומי הפולימרים והתמרוקים

פיתוח  : לדוגמה, שימוש ברכיבים טבעיים, פורמולות משופרות, פיתוח מוצרים חדשניים בחומרי גלם•
פיתוח מוצרי קוסמטיקה מבוססי חומרים  , פיתוח יריעות בעלות תכונות ייחודיות, מיחזור-אריזות ברות
.טבעיים ועוד

הארכת חיי : לדוגמה, שימוש בחומרים חדשניים או תהליכים חדשניים לשיפור תכונות המוצר הקיים•
.פורמולות מתקדמות לטיפוח ועוד, מדף של מוצר

פיתוח טכנולוגי של אוטומציה בקו הייצור : לדוגמה, פיתוח יכולות טכנולוגיות חדשות למפעל הייצור•
.לשדרוג ושיפור כושר היצור ופריון המכונות בקו

https://innovationisrael.org.il/kol-kore/4984


פ בתעשיית יצור"מו–ת "תכנית מופ
חדשנות טכנולוגיתבאמצעות יצירת , כושר התחרותפ לשיפור "ביצוע תכניות מו

ת כוללת "תוכנית מופ

למאפייני החברהחדשנות מותאמת הערכת 

מסירה סיכונים, מובילה ליעדים, ישימה, ממוקדת: תכנית עבודה

של החברה והמשק הישראלי  רב לצמיחה העתידית משקל 

.משקף את יכולות החברה לבצע את הפרויקט-ריאלי : תקציב

?מקבליםמה

מתקציב התכנית50%-40%-30%

'באזור פיתוח אלחברות 10%תוספת 

מרכז הפלסטיקה , מכון המתכות)ממנה מבוצע במכון מחקר20%לפחות לתכנית אשר 10%תוספת 
.  או מוסד אקדמי מוכר( מכון הקרמיקה, והגומי

לסיוע בהסרת חסמי רגולציהפ של זירת ייצור מתקדם ונדרשות "הנמצאות במסגרת תכנית מוחברות 
תעשיות במינהליופנו להמשך ליווי וטיפול , ובירוקרטיה



:הכרה בסעיפי תקצוב ייחודיים

 500,000ייצוריות עד תקרה של תבניות ₪

 250,000עד תקרה של רכישת ידע  ₪

 מכונות ייצורפיתוחהוצאות

 עד תקרה של ( אב טיפוס)רכיבים לבניית מכונת ייצור
500,000  ₪

 25,000לעובדים עד תקרה של הדרכות ₪

 מתקציב התיק15%עד תקרה של שיווק

....

?  מה אנחנו מציעים

הדרכה לקראת הגשה

ללא תשלום, ללא התחייבות.

50%שיעור תמיכה מרבי של 

לכל התכניות המאושרות.

:  פטור מתשלום תמלוגים

31.12.20-לתכניות המוגשות עד ל

לחברות העומדות בקריטריונים.

 3-5%)מהתעשייה העלית אין פטור לחברות
(תמלוגים

כלל החברות  חברות חדשות  



חדשנותתהליכיובהובלתפ"במומורגלותשאינןלחברותכלי

:החברהלצרכיבהתאםתמיכהכליחמישהמכילהפ"המומכינת
בתהליךאותהוילווהידהעלשייבחרטכנולוגיבמומחהתסתייעפ"המולמכינתהפונהחברה

פ"מותהליכילהטמעתלהיערךלחברותסיועבסיסיתמיכהמתווה1.

טכנולוגיתהתכנותבדיקת2.

הייצורבתהליךלכשליםפתרונותפיתוח3.

הייצורתהליךלשיפורמתווה4.

מפעללהקמתוהיערכותיצורתהליךבבנייתחברותליווי–לייצורהיערכותמתווה5.

,   פ"תוכניות מכינה למו200עד היום הוגשו יותר מ 
חודשים6–הסתיימו ב 65%
עם סיפורי הצלחה רביםת"מופהמשיכו לתוכנית 35%

פ"המכינה למו



מה מקבלים

ממאגראוהחברהמטעם)טכנולוגימומחהעם-התקשרות
(התוכניתשלהמומחים

תקציב
הייעוץמעלות66%תממןהרשות.75,000₪עד

הייעוץמעלות75%תממןהרשות100,000₪עדתקציב–אפיתוחאזור

התכניתשלההיגויועדת-מקצועיולוויהנחייה



דגשים לאחר משבר הקורונה

טכנולוגיתהתכנותבדיקתבנושאפרויקטים

קיימיםמוצריםשיפור•

חדשיםמוצריםפיתוח•

מהירביצוע•

הייצורתהליךלשיפורפרויקטים

אדםבכוחחיסכון•

בפריוןניכרשיפור•

קצרבזמןמשמעותיותתוצאות•



זירת ייצור מתקדם, רשות החדשנות

https://innovationisrael.org.il/mfg

ראש הזירה, מלכה ניר' דר

Malka.nir@innovationisrael.org.il ,03-7157937

מנהלת אסטרטגיה, רונית אשל

Ronit.eshel@innovationisrael.org.il03-7157936

ת"מופתוכניתמנהלת , פרץ-היבנרטל 

Tal.HP@innovationisrael.org.il03-7157938

פ"מנהלת המכינה למו, און-רוני בר
Roni.Bar-On@innovationisrael.org.il03-5118157

פ"המכינה למו, עדי ורדי
Adi.Vardi@innovationisrael.org.il

https://innovationisrael.org.il/mfg
mailto:Malka.nir@innovationisrael.org.il
mailto:Ronit.eshel@innovationisrael.org.il
mailto:Tal.HP@innovationisrael.org.il
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